รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,892,350.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
งบบุคลากร (520000)

รวม 3,352,000.- บาท
รวม 2,418,000.- บาท

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม 2,418,000.- บาท
ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000)
จานวน 2,418,000.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)
จานวน 550,000.- บาท
- เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลในสานักปลัดเทศบาล เจ้าพนักงานปูองกันฯ เจ้าหน้าที่ปูองกัน
และเจ้าหน้าที่เทศกิจ จานวน 3 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)
จานวน 22,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มต่าง ๆ ที่พนักงาน
เทศบาลมีสิทธิได้รับตามกฎหมายในสานักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าจ้างลูกจ้างประจา (220400)
จานวน 211,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาในงานปูองกันฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
จานวน 1,563,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อ นขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในงาน
ปูองกันฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
จานวน 72,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานปูองกันฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดาเนินการ

(530000)

รวม 358,000.- บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม 266,000.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (531000)
รวม
86,000.- บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)
จานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300) จานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าเช่าบ้าน (310400)
จานวน 36,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
จานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจาผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)
รวม 90,000.- บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
จานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่ม ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ จ้างเหมาวางระบบ
อินเตอร์เน็ต หรือจ้างเหมาบริการอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
จานวน 20,000.- บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
3. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)
จานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถดับเพลิงรถยนต์
บรรทุกน้า รถกู้ภัย เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้าและครุภัณฑ์ ฯลฯ เป็นต้น ที่มีจานวนวงเงินไม่เกิน 5,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 40,440.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 9,560.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000)
รวม
90,000.- บาท
1. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
จานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจ่ ายเป็นค่าวัสดุ ไฟฟูาและวิทยุ และอุปกรณ์บารุง รักษาซ่อมแซมไฟฟูาสถานีดับเพลิง เครื่อง
สัญญาณเตือนภัยและวิทยุมือถือและอื่น ๆ ที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าวัสดุก่อสร้าง (330600)
จานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ามันทาไม้ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว
อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน สว่าน ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)
จานวน 30,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสาหรับงานปูองกันฯ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า
เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)
รวม
92,000.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค (5340000)
รวม
92,000.- บาท
1. ค่าไฟฟ้า (340100)
จานวน 60,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาที่ใช้ในสถานีดับเพลิงฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าน้าประปา (340200)
จานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในสถานีดับเพลิงฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)
จานวน 12,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ ได้ใช้
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (540000)

รวม 576,000.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม 576,000.- บาท
1. ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร (410400)
รวม 300,000.- บาท
1.1 ค่าจัดซื้อรถใช้ในการเกษตร (รถอีแต๋น 4 ล้อ ขนาดกลาง) จานวน 300,000.- บาท
- เพื่อจัดซื้อรถใช้ในการเกษตร (รถอีแต๋น 4 ล้อ ขนาดกลาง) จานวน 1 คัน เพื่อใช้
ในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ขนย้ายอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน และการใช้ขนย้ายเต็นท์
เก้าอี้ บริการประชาชน และอื่น ๆ โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า
- ความยาวจากหัวถึงท้าย 5.00 เมตร ความสูงจากพื้นถึงขอบกระบะบนสุด
1.80 – 2.10 เมตร
- ความกว้างของรถจากด้านซ้าย-ขวา 1.80 เมตร
- เพลา เครื่องมีไดรสตาร์ท/ประแจชุดใหญ่
- 5 เกียร์ เครื่อง 14 แรง
- แคทซี เป็นเหล็กรางน้าหนา ขนาดความกว้าง 5”
- ยางใหม่ 4 เส้น มีอะไหล่ 1 เส้น ขนาด 700/15”
- ระบบเบรกน้ามัน
- รับประกัน เกียร์ พวงมาลัย เฟืองท้าย 6 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่ มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ พ.ศ. 2557
- (และอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ประจาปี พ.ศ.2558 – 2560) 5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แนวทาง 5.3 การพัฒนา พัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้และงานบุคลากรงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อที่ 24 หน้าที่ 144
2. ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)
รวม 50,000.บาท
2.1 ค่าเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จานวน 10 เครื่อง ๆ ละ
5,000.- บาท
จานวน 50,000.บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จานวน 10เครื่อง ๆ
ละ 5,000.- บาท ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของ สานักงบประมาณ พ.ศ. 2555
- (และอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ประจาปี พ.ศ.2558 – 2560) 5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แนวทาง 5.3 การพัฒนา พัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้และงานบุคลากรงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อที่ 10 หน้าที่ 159

3. ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)
3.1 ค่าเครื่องทาน้าร้อน - น้าเย็น

รวม

26,000.- บาท
จานวน 26,000.- บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องทาน้าร้อน – น้าเย็น จานวน 1 เครื่อง เพื่อให้
พนักงานประจาสถานีดับเพลิงไว้ดื่มกินและเพื่อเอาไว้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ รายละเอียดดังนี้
- แบบต่อท่อประปา จานวน 2 ก๊อก
1. มีหัวก๊อกจ่ายน้า โดยเป็น น้าร้อน 1 หัว น้าเย็น 1 หัว
2. เป็นเครื่องทาน้าร้อนน้าเย็นแบบตั้งพื้น ระบบต่อท่อประปา
3. มีระบบกรองน้าในตัวเครื่อง
4. ความจุถังเก็บน้าเย็น ไม่ต่ากว่า 4 ลิตร
5. ความจุถังเก็บน้าร้อน ไม่ต่ากว่า 2 ลิตร
6. ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทาด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม
7. ถังบรรจุน้าภายในทาด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกั่ว
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักมาตรฐานงบประมาณ สานักงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2557
- (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น แนวทาง 5.2 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ บุคลากร
และบริการประชาชน) ข้อที่ 28 หน้า 149
ค่าครุภัณฑ์ (541000)
รวม
200,000.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) จานวน 200,000.- บาท
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ค่าบารุง รักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ ที่ชารุดให้ใช้ได้ดี ที่มีจานวนวงเงินเกิน 5,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานเทศกิจ (๐๐122)

รวม 5,000.- บาท

งบดาเนินงาน (530000)
รวม 5,000.- บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม 5,000.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (5๓๒๐๐๐)
จานวน 5,000.- บาท
๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐)
จานวน 5,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าคัดสาเนา
เอกสาร ฤชา อากรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องในทางกระบวนการอัยการและศาล และอื่นๆ ที่จาเป็นตามอาจ
หน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
งบดาเนินการ (530000)

รวม 2,535,350.- บาท
รวม 650,000.- บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม
650,000.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)
รวม
270,000.- บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
จานวน 270,000.- บาท
1. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ จานวน 60,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลปี
ใหม่, เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
จานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจรเบื้องต้นและการบังคับใช้กฎจราจร
จานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจรเบื้องต้นและ
การบังคับใช้กฎจราจร เพื่อให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจรเบื้องต้น
และการบังคับใช้กฎจราจร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
6. โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน
จานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
7. โครงการจัดซื้อถังกักเก็บน้าเพื่อเก็บน้าหน้าแล้ง
จานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อถังกักเก็บน้า เพื่อเก็บน้าไว้ใช้อุปโภค บริโภค ในช่วง
หน้าแล้งให้กับชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000)
รวม
380,000.- บาท
1. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
จานวน 100,000.- บาท
- เป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล่สาหรับใช้กับรถยนต์ เทศบาล เช่น ยางใน ยางนอก
แบตเตอรี่ ไขขวง คีมล๊อค (คอม้า ) น๊อตและสกรู สัญญาณไฟฉุกเฉิน เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ รถยนต์ ตลับลูกปืน
น้ามันเบรก หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถย นต์ ฟิล์มกรองแสง เข็ม
ขัดนิรภัย หรืออื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
จานวน 200,000.- บาท
- เป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ามันเครื่อง น้ามันดีเชล น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี
ฯลฯ สาหรับรถยนต์เทศบาล รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ดับเพลิง หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง
(331600)
จานวน 50,000.- บาท
- เพื่อเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานปูองกันฯ เช่น สายส่งต่อท่อดับเพลิง
น้ายาเคมี ถังดับเพลิง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4 ค่าวัสดุอื่น ๆ (331700)
จานวน 30,000.- บาท
- เพื่อเป็นค่าวัสดุกระจกมองทางแยก เพื่อติดตั้งทางแยก เพื่อลดอุบัติเหตุฯ ภายในเขตเทศบาล
เช่น กระจกมองทางแยก หรือ อื่น ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบลงทุน (540000)

รวม 1,885,350.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม 1,885,350.- บาท
1. ค่าครุภัณฑ์ (541000)
รวม 1,885,350.- บาท
1.1 ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (411100) จานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่ใช้ในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.2 ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (411100) รวม 1,600,000.- บาท
- ค่ารถตรวจการณ์ดับเพลิง ถังบรรจุน้าปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร
จานวน 1,600,000.- บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถตรวจการณ์ดับเพลิง ถังบรรจุน้าปริมาณความจุไม่
น้อยกว่า 1,000 ลิตร จานวน 1 คัน เพื่อใช้ในการเข้าดับเพลิงตามซอยแคบๆ ที่ชุมชนแออัด หรือมี สถานที่
จากัดในชุมชน โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า
- รถยนต์กะบะตอนเดียวตัวรถชนิด 4 ล้อ
- ถังดับเพลิง 1 คัน ถังบรรจุน้าปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร

- เครื่องยนต์ ดีเซล เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 2,400 ขับเคลื่อน 2 ล้อ
เกียร์ธรรมดา
- ติดตั้งแท่นปืนฉีดน้าหมุนได้ 360 องศา ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 600 ปอน/
ตารางนิ้วที่ 50 นาที
- ตอนท้ายมีเครื่องสูบน้าดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 84 แรงม้า แบบหอยโข่ง
พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง
- มีระบายความร้อนด้วยน้า
- หลังเก๋งติดตั้งถังบรรทุกน้าปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร
- ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ มอก. 9001:2008
เบื้องต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของ สานักงบประมาณ พ.ศ. 2557
- (และอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ประจาปี พ.ศ.2558 – 2560) 5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แนวทาง 5.3 การพัฒนา พัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้และงานบุคลากรงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อที่ 9 หน้าที่ 158
2. ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์อื่น (411700)
รวม
7,450.- บาท
2.1 ค่าเครื่องตรวจวัดปริมาณน้าฝน
จานวน 7,450.- บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณน้าฝน จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้
วัดปริมาณน้าฝนในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้
- เครื่องตรวจวัดปริมาณน้าฝน รุ่น ( RGM-Rain Gauge Medalist )
- วัดระดับน้าฝนสูง 250 มม.
- มาตรฐาน Australia Weather Bereau
- วัดปริมาณเป็นมิลิเมตร
- ขนาด : สูง 250 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซ.ม.
- แปูนยึดใหญ่ ยึดติดแน่น
- ทนทานต่อ แดด – ฝน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของ สานักงบประมาณ พ.ศ. 2557
- (และอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ประจาปี พ.ศ.2558 – 2560) 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แนวทาง 5.3 การพัฒนา พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้และงานบุคลากรงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อที่ 1 หน้าที่ 159
2.2 ค่าโซ่เหล็ก
จานวน 7,500.- บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโซ่เหล็ก จานวน 1 เส้น เพื่อใช้ในงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้

โซ่เหล็กสาหรับดึงรถยนต์ 10 ล้อ ขนาด 12.5 มม. จานวน 10 เมตร ๆ ละ
750 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของ สานักงบประมาณ พ.ศ. 2557
- (และอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ประจาปี พ.ศ.2558 – 2560) 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แนวทาง 5.3 การพัฒนา พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้และงานบุคลากรงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อที่ 12 หน้าที่ 159
2.3 ค่าเครื่องตัดถ่างแบบมือโยก
จานวน 199,000.- บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดถ่าง จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้
1.เครื่องตัดถ่างแบบมือโยก ( GYJKB-63-25/20/A ) สามารถทางานได้ด้วย
แรงดันไฮครอลิคในตัวเอง โดยการโยกด้วยมือไม่อาศัยจากอุปกรณ์อื่น และสามารถใช้งานใต้น้าได้ มีชุด
สายสะพายสามารถนาติดตัวไปได้สะดวก มีขนาดเล็กง่ายต่อการพกพาสาหรับงานกู้ภัยในที่แคบ
2.ตัวเครื่องตัดถ่างผลิตจากวัสดุพิเศษ อย่างดี หล่อและกลึงขึ้น รูป มีความแข็งแรง
สูง เคลือบด้วยสารชนิดพิเศษ ปูองกันการเกิดสนิมและปูองกันการกัดกร่อน
3.ใบมีดทาจากเหล็กหล่ออย่างดีชนิดพิเศษ คุณภาพสูง ทนทานต่อการกระแทกและ
แรงอัดสูง
4.ตัวใบมีดออกแบบให้มีรูทั้งสองข้าง สาหรับใช้กับโซ่กู้ภัยได้
5.มีวาวล์ ปิด-เปิด สาหรับงานถ่างและตัดได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
6. มีกาลังตัดสูงไม่น้อยกว่า 225 กิโลนิวตัน สามารถตัดโละขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 15 มม.
7.มีกาลังถ่างไม่น้อยกว่า 120 กิโลนิวตัน ถ่างได้ไม่น้อยกว่า 15 ซ.ม.
8.ตัวคีมสามารถปรับปากของคีมหมุนได้รอบตัว 360 องศา ให้เหมาะกับงานกู้ภัย
9.มีน้าหนักไม่เกิน 10 ก.ก. และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน CE,EN,ISO 12 1001,EN ISO 14121-1,EN 1494:2001,ISO 19879:2005
10.เครื่องตัดถ่างหากเป็นสินค้าจากต่างประเทศ ต้องมีศูนย์บริการในประเทศไทยที่
ได้รับมาตรฐาน มอก.9001 ด้านบริการหลังการขาย โดยมีเอกสารมาแสดง ณ วันที่เสนอราคา
11.ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจาหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือจาก
ตัวแทนจาหน่ายในประเทศ โดยมีหนังสือแต่งตั้งฉบับจริง มาแสดง ณ วันที่เสนอราคา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของ สานักงบประมาณ พ.ศ. 2557
- (และอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ประจาปี พ.ศ.2558 – 2560) การพัฒนา

ประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แนวทาง 5.3 การพัฒนา พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้และงานบุคลากรงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อที่ 13 หน้าที่ 160
3. ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง (410500)

รวม

21,400.- บาท

3.1 เลื่อยโซ่ยนต์
จานวน
21,400.- บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า
1. ปริมาตรกระบอกสูบ 59.0 cc
2. ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ 3,400 วัตต์ = 4.6 แรงม้า
3. เครื่องยนต์ เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดี่ยว
4. ขนาดโซ่ 3/8” RSC5
5. แผ่นบังคับโซ่ 50.0 to 62.5 cm (20” – 25”) STIHL DULOMATICE
6. น้าหนัก 5.6 kg. เฉพาะตัวเครื่อง
7. ระบบสตาร์ท เชือกดึงสตาร์ท
8. อุปกรณ์มาตรฐาน แผ่นบังคับโซ่ 20” , ชุดเครื่องมือ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีใ นบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของ สานักงบประมาณ พ.ศ. 2557
- (และอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ประจาปี พ.ศ.2558 – 2560) 5 การพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แนวทาง 5.3 การพัฒนา พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้และงานบุคลากรงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อที่ 11 หน้าที่ 159

